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QUY TRÌNH 
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TRUNG TÂM Y TẾ 
HUYÊṆ BẾN LỨC 

 

 

 

QUY TRÌNH 

THÔNG TIN THUỐC 

CHO CÁN BÔ ̣Y TẾ 

Mã số:  QT.09.KD 

 

Ngày ban hành:   

 

Lần ban hành:   

 

 

 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung 
của quy định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của 
Giám đốc bệnh viện. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi 
có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có 
bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm 
trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần. 

 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) 

 Giám đốc  Khoa Nhi □  

 Phó giám đốc  Khoa Nhiêm̃ □  

 Khoa Dược  Khoa Ngoaị □  

 Phòng TCKT  Khao Sản □  

 Phòng KHTH  Khoa khám bêṇh □  

 Khoa Nôị  
Hôị đồng thuốc và 
điều tri ̣ 

□  

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang 
Hạng mục  

sửa đổi 
Ngày thay 

đổi 
Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình  nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, cải tiến chất 
lươṇg điều tri ̣. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho các cán bô ̣y tế. 

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Thông tư 31/2012/TT-BYT ban hành ngày 20/12/2012 về việc hướng dẫn hoạt 

động dược lâm sàng trong bệnh viện. 

 Thông tư 23/2011-TT-BYT ngày 10 tháng 06 năm 2011về “Hướng dâñ sử duṇg 

thuốc trong các cơ sở y tế có giường bêṇh” 

Thông tư 22/2011-TT-BYT ngày 10 tháng 06 năm 2011 Quy điṇh tổ chức và 

hoạt động của khoa dược bệnh viện 

Thông tư 21/2013/TT-BYT ban hành ngày 08/08/2013 về việc quy định về tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện  

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT 

DS    : Dược sĩ  

HĐT&ĐT : Hôị đồng thuốc và điểu tri ̣ 

BS    : Bác sı ̃

ĐD   : Điều dưỡng 

KHTH   : Kế hoac̣h tổng hơp̣ 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Quy trı̀nh gồm các bước :
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Trách nhiệm Các bước thưc hiện Mô tả/ các biểu mẫu 

HĐT&ĐT, 

Tổ thông tin thuốc  

Bác sı,̃ 

Điều dưỡng. 

 Căn cứ theo qui điṇh HĐT &ĐT 

Căn cứ theo các qui điṇh thông tư 

21/2013/TT-BYT 

Căn cứ theo thưc̣ traṇg khoa Dươc̣ 

- Khoa dươc̣ lâp̣ kế hoac̣h hoaṭ đôṇg cho 

tổ thông tin thuốc dưới sư ̣ giám sát của 

HĐT&ĐT, phát hành ấn phẩm ı́t nhất 2 bản 

/năm 

- Cán bô ̣ y tế tiếp nhâṇ và hưởng ứng 

viêc̣ triển khai thông tin thuốc taị trung tâm 

y tế. 

 

Bác sı,̃ 

Điều dưỡng. 

 - Câu hỏi liên quan tâm đến tương tác 

thuốc, tác duṇg dươc̣ lý, dươc̣ đôṇg hoc̣, 

dươc̣ lưc̣ hoc̣, liều dùng,các hướng dâñ điều 

tri.̣. 

- Đối tươṇg sử duṇg: PNCT, PNCCB, 

người già, trẻ em, bêṇh nhân suy gan, suy 

thâṇ… 

- Các câp̣ nhâṭ điều tri ̣mới từ Bô ̣Y tế, 

WHO, hay các tổ chức sức khỏe khác trên 

thế giới 

Tổ thông tin thuốc 

 

 

Tiếp nhâṇ câu hỏi từ BS, ĐD  

Phân loaị câu hỏi: đối tươṇg đăṭ câu hỏi, 

lươṇg thông tin cần cung cấp, sư ̣khẩn cấp 

của câu hỏi, và nôị dung câu hỏi 

Tổ thông tin thuốc, 

Dươc̣ sı ̃Dươc̣ lâm 

sàng  

 

 
Dưạ vào nôị dung cần cung cấp se ̃xác 

điṇh tài liêụ cần tım̀ kiếm theo PL1 

Sàng loc̣ thông tin và dâñ chứng tài liêụ 

cho cán bô ̣y tế 

Tổ thông tin thuốc, 

Dươc̣ sı ̃Dươc̣ lâm 

sàng,  

Bác sı,̃  

Điều dưỡng 

 Gửi thông tin thuốc đến Bác sı,̃ Điều 

dưỡng bằng: đối thoaị trưc̣ tiếp, văn bản, 

email, bảng thông tin thuốc .. 

Tổng hơp̣ thông tin mỗi tháng, câp̣ nhâṭ 

trên bảng thông tin thuốc taị Trung tâm Y 

tế 

Đăṭ câu 

hỏi 

Truyền đaṭ 

thông tin thuốc  

Xử lý thông tin 

thuốc  

Lâp̣ kế 

hoac̣h 

Tiếp nhâṇ, sàng 

loc̣ câu hỏi 
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7.  HỒ SƠ: 

STT Tên hồ sơ Mã số Nơi lưu Thời gian lưu 

1 Câu hỏi thông tin thuốc MS01.QT….KD Khoa Dươc̣ 5 năm 

2 Câu trả lời  MS02.QT….KD Khoa Dươc̣ 5 năm 

3 Tài liêụ tham khảo MS03.QT….KD Khoa Dươc̣ 5 năm 

4 Thông tin thuốc tổng hơp̣ MS04.QT….KD Khoa Dươc̣ 5 năm 

 

8. PHU ̣LUC̣ 

STT Tên tài liệu Mã số 

1 Cơ sở dữ liêụ để tra cứu tham khảo PL01.QT….KD 

 

Bác sı,̃ 

Điều dưỡng,  

HĐT&ĐT 

 Bác sı,̃ điều dưỡng đươc̣ cung cấp thông 

tin thuốc phản hồi về nôị dung nhâṇ đươc̣ 

về tổ thông tin thuốc: thời gian đáp ứng, 

nôị dung liên quan, mức đô ̣hài lòng…. 

HĐT&ĐT theo dõi giám sát đôṇg của 

đơn vi ̣ thông tin thuốc theo qui điṇh 

TT21/2013  

Tổ thông tin thuốc, 

Dươc̣ sı ̃Dươc̣ lâm 

sàng,  

Bác sı,̃ 

 Điều dưỡng 

 
Thông tin đươc̣ gửi đi đươc̣ lưu trữ bằng 

văn bản và dữ liêụ taị khoa Dươc̣ bao gồm : 

câu hỏi, tài liêụ tham khảo, câu trả lời, phản 

hồi. 

Lưu trữ thông 

tin 

Phản hồi 
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         SỐ: PL01.QT     .KD 

PHU ̣LUC̣ 1 

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ TRA CỨU, THAM KHẢO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế) 

Loại hình 

thông tin 

Hình thức 

tài liệu tra 

cứu 

Tên tài liệu tra cứu 
Ưu tiên 

phải có 

Khuyến 

khích có 

Thông tin 

chung 

Sách Dược thư Quốc gia Việt Nam x   

Dược thư Quốc gia Việt Nam dùng 

cho tuyến cơ sở, 2007 
x   

British National Formulary   x 

Martindale: The Complete Drug 

Reference 
  x 

AHFS Drug Information   x 

Drug Information Handbook   x 

Handbook of Clinical Drug Data   x 

Trực tuyến Micromedex – DrugDex   x 

Phản ứng có 

hại của thuốc 

Sách Meyler’s Side Effects of Drugs   x 

  Tài liệu tra cứu thông tin chung   

Sử dụng thuốc 

trên những đối 

tượng đặc biệt 

Sách Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 

bệnh trẻ em (Bệnh viện Nhi TW)  
  x 

Drug Prescribing in Renal Failure    x 

Drugs in Pregnancy and Lactation   x 

Geriatric Dosage Handbook    x 

Pediatric Dosage Handbook    x 

British National Formulary for 

Children 
  x 

  Tài liệu tra cứu thông tin chung   

Tương tác 

thuốc 

Sách Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ 

định  
x   

Stockley's Drug Interactions   x 

Stockley's Drug Interactions 

Pocket Companion 
  x 

Phần mềm Drug Interaction Facts   x 

Trực tuyến Micromedex – DrugReax   x 

Tương hợp – 

tương kị thuốc 

tiêm 

Sách Handbook on Injectable Drugs    x 

Injectable Drugs Guide   x 

Trực tuyến Trissel’s IV Compatibility   x 

  Tài liệu tra cứu thông tin chung   

Bào chế Sách Dược Điển Việt Nam x   

The United States Pharmacopeia – 

National Formulary (USP/NF) 
  x 

The British Pharmacopeia (BP)   x 
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Handbook of Pharmaceutical 

Expicients 
  x 

Dược động học Sách Dược động học những kiến thức cơ 

bản (Hoàng Kim Huyền) 
x   

Basic Clinical Pharmacokinetics   x 

  Tài liệu tra cứu thông tin chung   

Ngộ độc thuốc Sách Clinical Management of Drug 

Overdose 
  x 

Kháng sinh Sách Hướng dẫn sử dụng kháng sinh  

(Bộ Y tế - Ban tư vấn sử dụng 

kháng sinh) 

x   

The Sanford Guide to 

Antimicrobial Therapy 
  x 

  Tài liệu tra cứu thông tin chung   

Dược liệu Sách Cây thuốc và động vật làm thuốc ở 

Việt Nam (Đỗ Tất Lợi) 
x   

Natural Medicine Comprehensive 

Database 
  x 

Dược lâm 

sàng/điều trị/ y 

khoa nói chung 

Sách Cẩm nang điều trị nội khoa (sách 

dịch từ Manual of Medical 

Therapeutics) 

x   

Các nguyên lý y học nội khoa 

Harrison  

(sách dịch từ Harrison’s Principles 

of Internal Medicine) 

  x 

Dược lâm sàng (Bộ môn Dược lâm 

sàng - Đại học Dược Hà Nội) 
x   

Dược lâm sàng và điều trị (Bộ môn 

Dược lâm sàng - Đại học Dược Hà 

Nội) 

  x 

Dược lý học lâm sàng (Bộ môn 

Dược lý - Đại học Y Hà Nội) 
  x 

Goodman & Gilman’s: The 

Pharmacological Basis of 

Therapeutics 

  x 

Applied Therapeutics: The Clinical 

Use of Drugs 
  x 

Clinical Pharmacy and 

Therapeutics 
  x 

Textbook of Therapeutics: Drug 

and Disease Management 
  x 

Trực tuyến Therapeutic Guidelines - eTG 

complete 
  x 

Hướng dẫn Sách Các Hướng dẫn điều trị, phác đồ x   
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điều trị điều trị (Bộ Y tế đã ban hành) 

  Khuyến cáo về các bệnh lý tim 

mạch và chuyển hóa (Hội Tim 

mạch Việt Nam) 

  x 

Nghiệp vụ 

thông tin thuốc 

Sách Drug Information: A Guide for 

Pharmacists 
  x 

  
Các tài liệu có liên quan khác     

  

 


